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ZÁRSZÓ 

Patyi Sándor1 

Tisztelt Konferencia, Tisztelt kollégák! 

Két módja lenne az értekezlet bezárásának. Az egyik, hogy minden 
elhangzott észrevételt és javaslatot hasznosítani fogunk a további mun-
kában és további jó munkát kívánok. Ez lenne az egyszerűbb. 

A másik – én inkább ezt választom – hogy néhány kérdésre reflek-
tálok, illetve megpróbálom összeszedni azokat a legfontosabb feladato-
kat, amelyek előttünk állnak. 

Szeretném megköszönni azoknak, akik megjelentek ezen a rendez-
vényen, illetve végig kitartottak és érdeklődéssel figyelték az elhangzot-
takat, remélem mindannyian hasznosítani fogják ezt. 

Összességében az elmélet, a jogi- és igazgatási ismereteket, a NATO 
szabványokat, a katonai szakmai feladatokat, a közigazgatási szakmai fe-
ladatokat, majd a gyakorlati tapasztalatokat is megismerhettük ezen a na-
pon. Úgyhogy azt hiszem, hogy áttekintő képet adtunk, tehát ilyen szem-
pontból én feltétlenül értékesnek tartom ezt a mai konferenciát. 

Milyen feladatokat kell megoldani? 

Először – ahogy több előadónál elhangzott – helyére kell tenni ezt a 
dolgot. Tehát egy jogszabály, egy kormányzati döntés, egy normatív ren-
delkezéssel ennek a befogadó nemzeti támogatásnak meg kell találni a 
helyét a védelem rendszerében. Meg kell találni a feladatokat, telepíteni 
kell a hatásköröket, le kell írni az eljárási szabályokat és ez alapján tudja 
mindenki elvégezni a feladatát. Ez a következő idő legsürgősebb feladata. 

Továbbá létre kell hozni azt a szakmai irányító csoportot – amiben 
meg fogunk benneteket keresni – akikkel együtt a szakmai előkészítő 
munkát és majd a teljes folyamatot végig kívánjuk vezérelni, ebbe a bi-
zottságba mind a polgári szféra képviselőit, minisztériumok képviselőit, 
mind a Honvéd Vezérkar szakmai képviselőit, a Honvédelmi Minisztéri-
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um szakmai képviselőit és a Védelmi Igazgatás szakembereit hívnánk 
meg. 

Milyen feladat áll a minisztériumok és védelmi bizottságok előtt? 

Minden minisztériumnál és védelmi bizottságnál a gazdasági kér-
désekkel foglalkozó munkacsoporton belül, vagy a szakminisztérium 
védelmi válságkezelő munkasejtjén belül, vagy ahhoz kapcsolódóan lét-
re kell hozni egy szakmai csoportot, amelyik a befogadó nemzeti támo-
gatás speciális és szövetségi feladatok tervezésével fog foglalkozni. 

A szakmai csoportba specialistákat kell kijelölni, például jogászt, aki 
a normatív rendelkezést el tudja készíteni, közgazdászt, aki „lát a pá-
lyán”, ágazati szakembert, aki tudja, hogy tudja, hogy hol a vasúti kocsi, 
tudja, hogy hol a gyógyszer, tudja, hogy hol a gyógyszergyár. Egy jó me-
nedzsert, egy koordinátort – ami reményeim szerint minden védelmi fő-
osztályvezető, vagy az önálló védelmi felkészítéssel foglalkozó szerve-
zetben megtalálható. Össze kell gyűjteni ezt a csapatot. 

Nagyon fontos dolog az adatok kezelése. Az adatbázis az ország 
összes erőforrását tartalmazza. Ezt eddig még hazai célokra sem használ-
tuk ki. Ebből valamilyen elv szerint kiválogatjuk azokat, amelyek a vé-
delmi feladatokhoz – és itt komplex védelmi feladatról beszélek, tehát 
adott esetben szükségállapoti probléma megoldás, vagy katasztrófahely-
zeti probléma megoldáshoz – fel tudunk használni. Ebből kell kiválogatni 
ezeknek a szakmai stáboknak azokat az adatokat, azokat a kapacitásokat, 
amelyek felajánlhatók. Tehát nem szabad –kiajánlani az egész országot, 
mint ahogy nem szabad kiajánlani az egész hadsereget. 

Ebben a munkában, tehát az adattár véglegesítésénél természete-
sen egy szakmai zsűrizésnek kell történni, s egy politikai döntéssel kell 
kinyilvánítani – tehát kormányzati szintű döntéssel – hogy igenis a Ma-
gyar Köztársaság ezt vállalja, minden NATO tagállamnak megküldi és 
ha szükséges, ezt tudja garantálni. De mindig hozzá fogjuk tenni, hogy a 
konkrét hadműveleti követelmények függvényében fenntartjuk azt a jo-
got, hogy ezt pontosítsuk. Ezen döntést követően én úgy gondolom, hogy 
egy olyan Magyar Köztársaság képességeit reprezentáló „étlap” jön létre. 

Összességében a mai napot, azt elvégzett szakmai tevékenységet 
eredményesnek ítélem meg. Ezzel a munka nem fejeződött be, hanem 
éppen elkezdődött. Akik itt ülnek, azokkal még nagyon sokszor fogunk 
találkozni az év folyamán annak érdekében, hogy a megszabott feladat 
teljesíthető legyen. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


